
 
 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

другої сесії восьмого скликання 
 

 
11 грудня 2020 року № 40 
 

 
Про створення комісії з прийому-передачі в комунальну власність 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 
Пирятинської міської ради, із спільної власності територіальних громад 
Пирятинського району майна Пирятинської бібліотеки 

 
 
Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, Закону України „Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності“, Закону України „Про добровільне 
об’єднання територіальних громад“, пункту 39 Прикінцевих та перехідних 
положень Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 вересня 1998р. № 1482 „Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності“, рішення тридцять восьмої позачергової 
сесії Пирятинської районної ради сьомого скликання (друге засідання) від             
18 квітня 2019 року „Про передачу майнового комплексу та майна районного 
Будинку культури, Пирятинської бібліотеки та Пирятинської бібліотеки для 
дітей зі спільної власності територіальних громад району, в особі 
Пирятинської районної ради, у комунальну власність Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради“, 
враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
прав людини, законності, культури, молоді, депутатської діяльності, етики та 
ЗМІ, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  
1. Створити комісію з приймання-передачі майна Пирятинської 

бібліотеки (додаток 1).  
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення п’ятдесят 

п’ятої сесії сьомого скликання від 16 травня 2019 року № 182 „Про прийняття 
у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної 
громади, в особі Пирятинської міської ради, із спільної власності 



територіальних громад Пирятинського району майнового комплексу та майна 
районного Будинку культури“.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та 
постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, культури, 
молоді, депутатської діяльності, етики та ЗМІ (Захарченко А.О.). 

 
 
 

Міський голова А.СІМОНОВ 



Додаток 1  
рішення другої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
11 грудня 2020 року № 40 

 
Комісія з приймання-передачі 
майна Пирятинської бібліотеки 

 
Коваленко 
Тамара Василівна 
 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконкому, голова комісії 

Гуленко 
Олена Ігорівна 
 

- начальник відділу культури і туризму міської ради, 
секретар комісії 

 
 
Бойко  
Юлія Анатоліївна 
 

 
 
- 

Члени комісії 
 
директор Пирятинської публічної бібліотеки 
 

Дементій  
Юлія Іванівна 
 

- завідувач сектору культури Пирятинської 
райдержадміністрації (за згодою) 

Захарченко 
Аліна Олегівна 
 

- голова комісії з питань прав людини, законності, 
культури, молоді, депутатської діяльності, етики та 
ЗМІ (за згодою) 
 

Нечипоренко  
Оксана Василівна 
 

- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
сектору культури Пирятинської 
райдержадміністрації (за згодою) 
 

Созінова  
Тетяна Анатоліївна 
 

- заступник голови Пирятинської  
райдержадміністрації (за згодою) 

Цюра 
Ірина Олексіївна 
 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому міської ради 

Шаповал  
Лариса Павлівна 
 

- виконувач обов’язків директора Пирятинської  
центральної районної бібліотеки (за згодою) 

Шевченко 
Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1-ої категорії відділу бухгалтерського  
обліку та звітності виконкому міської ради 

 
Секретар міської ради  С.Г.Пазюк 


